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ANEXO B  

 

O cronograma completo da consulta prévia para eleição de diretor/a do CED/UFSC: 

Data(s) Descrição da atividade 

04/08/22 Análise pelo Conselho de Unidade da Portaria Normativa do 

CED e cronograma para Eleição do/a novo/a Direção do CED  

Até 12/08/22 Publicação da Portaria Normativa em B.O.UFSC 

22 a 26/08/22 Período de inscrição de candidato/a interessado/a à concorrer 

ao cargo de Diretor/a do CED 

29/08/22 

(matutino) 

Divulgação da homologação de inscrições deferidas 

29 a 31/08 

(matutino) 

48h. de prazo para pedidos de impugnação – contabilizado a 

partir do horário de divulgação da homologação das inscrições 

31/08/22 

(vespertino) 

Divulgação da lista final de candidatos/as inscritos/as 

01/09 a 09/09/22 Período de campanha dos/as candidatos/as e período em que 

acontecerão os debates oficiais organizados pela Comissão 

Eleitoral. 

13/09/22,  

das 9 às 17h. 

Consulta pública à comunidade CED para escolha do/a 

novo/a diretor/a do Centro, via Sistema E-Democracia. 

13/09/22, 

 a partir das 17h. 

Apuração dos votos pela Comissão Eleitoral a partir dos 

relatórios do E-Democracia 

14/09/22 

(vespertino) 

Publicação do resultado da consulta pública 

14 a 16/09/22  48h. de prazo para interposição de recurso – contabilizado a 

partir do horário de divulgação do resultado da consulta pública 

16/09/22 

(vespertino) 

Publicação do resultado final da consulta pública para escolha 

do/a novo/a diretor/a do CED e envio do processo ao Conselho 

de Unidade. 

De 17 a 20/09/22 Prazo para prestação de contas da campanha realizada pelos/as 

candidatos/as, conforme indicado na Portaria Normativa 

até 30/09/22 Período para realização da reunião pelo Conselho de Unidade 

para eleição oficial para escolha do/a novo/a diretor/a do CED e 

divulgação do mesmo pela Direção pró-tempori para toda 

comunidade do CED 

 

 

 


